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Quinto mês do ano - trabalhando 
para um Paraná melhor e mais justo

Duas folhas na sandália
o outono também quer 
andar
            Paulo Leminski
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E  R E Q U E R I M E N T O S Pesquisar 

projetos

PROJETOS DE LEI 
 

PROJETO DE LEI 333/2020 
Entrada - 20/5/2020
Institui o Dia do Patrono da Polícia 
Militar, Coronel PM Joaquim Antonio 
de Morais Sarmento, a ser celebrado 
anualmente na data de 17 de maio.

PROJETO DE LEI 314/2020 
Entrada - 13/5/2020
Institui o ensino a distância na Polícia 
Militar, Polícia Civil, Polícia Científica 
e Escola de Formação e Aperfeiço-
amento Penitenciário e dá outras 
providências.

REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO 2296/2020 
Entrada - 25/5/2020
Envio de expediente ao Secretário de 
Segurança Pública solicitando enca-
minhamento para o grupo de estudos 
para análise da minuta de proposição 
legislativa no tocante a reversão do 
militar da reserva remunerada.

REQUERIMENTO 2281/2020 
Entrada - 25/5/2020
Envio de expediente ao Excelentíssi-
mo Secretário da Saúde solicitando 
alteração na resolução Nº 734/2020, 
para preletor a substituição da más-
cara por proteção acrílica.

REQUERIMENTO 2265/2020 
Entrada - 25/5/2020
Envio de expediente ao excelentíssimo 
Governador do Estado, solicitando 
a viabilidade de atender o pleito da 
prefeitura municipal de Assaí.

REQUERIMENTO 2204/2020 
Entrada - 20/5/2020
Envio de expediente ao Secretário de 
Estado do Desenvolvimento e Turismo, 
para análise e tratativas necessárias 
para instalação de poços artesianos 
no município de Cascavel.

REQUERIMENTO 2202/2020 
Entrada - 20/5/2020
Expediente ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado solicitando a reitera-
ção quanto a alteração legislativa que 
trata das diárias o decreto estadual 
Nº 2.428 de 14 de agosto de 2019.

REQUERIMENTO 2193/2020 
Entrada - 19/5/2020
Envio de expediente ao Secretário de 
Estado da Saúde, solicitando a libera-
ção do retorno das atividades, treina-
mentos e competições do futebol de 
salão, no Estado do Paraná.

REQUERIMENTO 2182/2020 
Entrada - 19/5/2020
Envio de expediente ao excelentíssi-
mo sr. Carlos Massa Ratinho Júnior, 
Governador do Estado, solicitando 
a viabilidade de atender o pleito da 
Secretaria de Saúde do Município de 
Santa Helena.

REQUERIMENTO 2181/2020 
Entrada - 19/5/2020
Envio de expediente ao Excelentíssimo 
Secretário da Saúde, sr. Carlos Alber-
to Gebrim Preto, solicitando recursos 
financeiros para custeio da saúde no 
Município de Indianópolis.

REQUERIMENTO 2162/2020 
Entrada - 18/5/2020
Envio de expediente ao Chefe da 
Casa Civil solicitando estudos e a via-
bilidade de isenção de impostos sobre 
equipamentos eletrônicos adquiridos 
pela comunidade escolar pública.

REQUERIMENTO 2097/2020 
Entrada - 13/5/2020
Envio de expediente ao sr. Carlos 
Massa Ratinho Junior, Governador 
do Estado, solicitando a flexibiliza-
ção dos decretos Nrs 4258/2020 e 
4320/2020, referente a reabertura 
das escolas especiais no Paraná.

REQUERIMENTO 2088/2020 
Entrada - 12/5/2020
Envio de expediente ao Excelentíssimo 
sr. Secretário de Educação e Esporte 
solicitando a inclusão junto ao pro-
grama Aula Paraná de conteúdos 
específicos de preparação ao Enem 
2020, diante a manutenção do cro-
nograma pelo INEP.

REQUERIMENTO 2071/2020 
Entrada - 12/5/2020
Envio de expediente ao Chefe da 
Casa Civil a fim de solicitar ao sr. 
Diretor-presidente da Companhia de 
Saneamento do Paraná - Sanepar, sr. 
Cláudio Stabile, gestões para prestar 

esclarecimentos acerca das inúmeras 
reclamações de consumidores do in-
terior, capital e região metropolitana, 
sobre o aumento excessivo de valores 
lançados nas faturas de consumo 
d’água.

REQUERIMENTO 2018/2020 
Entrada - 11/5/2020
Envio de expediente ao Excelentíssimo 
Chefe da Casa Civil, sr. Guto Silva, 
solicitando atualização do decreto Nº 
6.544, de 23 de novembro DE 2012 
incluindo a previsão legal do ensino a 
distância – EAD na PMPR.

REQUERIMENTO 1999/2020 
Entrada - 11/5/2020
Envio de expediente ao Excelentíssimo 
Secretário de Estado da Administra-
ção e da Previdência, sr. Reinhold 
Stephanes solicitando as medidas 
necessárias para contagem do tempo 
de INSS aos militares estaduais decor-
rentes da nova legislação dada pela 
reforma da previdência.

REQUERIMENTO 1951/2020 
Entrada - 5/5/2020
Envio de expediente ao Excelentíssimo 
Secretário da Saúde, sr. Carlos Alber-
to Gebrim Preto, solicitando a inclu-
são dos cuidadores de idosos pare 
receber o kit produtos para proteção 
individual para enfrentamento ao 
novo coronavírus.

REQUERIMENTO 1888/2020 
Entrada - 4/5/2020
Requer a inserção nos anais desta 
casa da matéria projeto do Deputado 
Estadual Coronel Lee eliminará pon-
tos cegos na comunicação das forças 
de segurança, publicada no jornal 
Tribuna do Boqueirão, edição 345, 
página 03, de abril de 2020.
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REUNIÃO DISCUTE 
demandas da 
POLÍCIA MÍLITAR 

Uma vitória para as praças 
da Polícia Militar que 
aguardavam há algum 
tempo a quebra do inter-
stício (tempo mínimo) para 
ascensão na carreira. Na 
manhã do dia 8 de maio, 
a tão esperada “canetada” 
do Governo do Estado do 
Paraná saiu. Em resumo, a 
decisão “reduz o interstício 
para fins de promoções de 
Praças da PMPR, e fixa os 
quantitativos de vagas para 
as promoções a Cabos e 
a 3º Sargentos da PMPR, 
conforme disposições da 
Lei nº 5.940, de 8 de maio 
de 1969”.
Segundo o Deputado 
Estadual Coronel Lee, o 
autor do requerimento 
número 235/2020 do dia 
4 de fevereiro deste ano 
acatado pelo governo, 
essa é uma decisão a ser 
comemorada. “Tínhamos 
vagas ociosas, mas sem 
serem preenchidas, mesmo 
tendo praças qualificados. 
Essa quebra no tempo de 
espera para a promoção 
ajudará e muito toda a 
estrutura da Polícia Militar, 
uma vez que abrirá vagas 
para novos soldados que 
chegarão”, explicou o 
parlamentar. 

 Na manhã do dia 25 de maio, o Deputado Estadual Co-
ronel Lee e representantes de associações Policiais Militares es-
tiveram no Palácio Iguaçu para tratar de demandas envolvendo 
a PMPR. Na pauta, projetos urgentes para a PM, como o caso 
de moléstias graves de PMs e taxas do Paraná Previdência. Foi 
realizada também a assinatura de uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) para garantir paridade e integralidade aos 
servidores das forças de segurança pública que ingressaram na 
carreira após 2003. 
 A contrapartida é a permanência por cinco anos a mais 
na ativa sem o recebimento do abono de permanência. A 
iniciativa engloba policiais civis, policiais penais e as carreiras 
da Polícia Científica. Os servidores que não quiserem cumprir 
cinco anos a mais na carreira deverão, no momento em que 
completarem os 25 ou 30 anos de serviço, dependendo do 
gênero, fazer a opção pela aposentadoria sem paridade e 
integralidade. Dessa maneira, o cálculo do benefício utilizará a 
média aritmética simples das remunerações.

APROVADO
Quebra de Interstício 
entra no Diário Oficial

Matéria 
completa

https://deputadocoronellee.com/2020/05/25/reuniao-com-o-governo-discute-demandas-da-pm/
https://deputadocoronellee.com/2020/05/08/governo-publica-quebra-de-intersticio-no-diario-oficial/
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DEPUTADO CORONEL LEE 
lembra da imigração 
JAPONESA NO BRASIL

 “Ano de 2020. A nossa famosa e muito bem vista 
‘Colônia Japonesa’ orgulha-se da imagem construída ao 
longo dos anos no Brasil. Enche-nos de alegria e de honra 
quando ouvimos dizer que é um aval sermos ‘japoneses’ 
pela credibilidade e seriedade do povo da nossa origem. 
Quando passamos pelos vários segmentos da sociedade, 
particularmente os voltados para a economia, ouvimos a 
suavidade, o alívio das pessoas a se dirigirem a nós quan-
do sabem da nossa origem, ou seja, a honestidade e o 
sentido estrito da ‘palavra’. Uma vez dada, ela é levada 
muito a sério. Nossas palavras não tem curva. São retas 
e precisas. Muita coisa permeia os meandros da convi-
vência humana, mas uma coisa é certa: nossos ancestrais 
deixaram um exemplo, um rastro de força, de honra e de 
lealdade para seguirmos. E cabe a nós, agradecermos 
sempre, por todo o sacrifício que fizeram por nós e tam-
bém deixarmos um legado aos nossos descendentes. Tão 
honrado quanto o que nos foi deixado. Parabéns, Nihon! 
Parabéns, Brasil! São 112 anos de muito trabalho, serieda-
de, honestidade e força de caráter!”. 
 O texto acima, redigido de próprio punho pelo De-
putado Washington Lee Abe, único representante Nikkei na 
Assembleia Legislativa, revela um pouco do que é sentir o 
orgulho de ser um “japonês no Brasil”.

P r i n c i p a i s  a s s u n t o s 
n a  m í d i a

O O Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
(ICMS) do medicamento 
Spinraza (Nusinersena) 
não será mais cobrado 
no Estado do Paraná. Isso 
significa que o medica-
mento, cuja a dose custa 
R$ 310 mil e é utilizado 
no tratamento da Atrofia 
Muscular Espinhal (AME) 
terá uma redução de 18%.
A redução, agora decre-
tada pelo Governo do 
Paraná, surgiu por meio 
de um requerimento do 
Deputado Coronel Lee, 
que recebeu a demanda 
da cidade de Quedas 
do Iguaçu. “Recebemos 
essa demanda e a nossa 
equipe de projetos tratou 
de dar sequência nisso. 
Parece pouco, mas para 
quem precisa de um me-
dicamento desse custo, é 
uma grande conquista”, 
avaliou. “Cabe ressaltar 
que, por mais que ten-
hamos sempre trabalhado 
com forças de segurança, 
não deixamos de lados 
as demandas de outros 
setores, como essas que 
nos chegam referentes 
à saúde. Temos que 
trabalhar para que todos 
possam ser atendidos de 
forma efetiva”, finalizou o 
parlamentar.

BOA NOTÍCIA
Requerimento do Deputado 
Coronel Lee virou decreto

Matéria 
completa

https://deputadocoronellee.com/2020/05/29/requerimento-do-deputado-estadual-coronel-lee-vira-decreto-estadual/
https://deputadocoronellee.com/2020/05/30/deputado-coronel-lee-abe-lembra-da-imigracao-japonesa-no-brasil/
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Corredores de Água Boa é 
uma alternativa sustentável 
PARA A CRISE HÍDRICA

 No começo de maio deste ano o Paraná decretou 
situação de emergência hídrica no Estado. Segundo registros 
do Simepar e do Instituto Água e Terra (IAT), entre fevereiro e 
abril, “a anomalia de precipitação atingiu o Paraná de for-
ma generalizada, com valores entre 30% e 90% de déficit, 
configurando situação de estiagem hídrica nos mananciais 
de abastecimento”. E qual a solução? “Não adianta tapar o 
sol com a peneira toda vez que temos situações de risco hí-
drico. Precisamos tomar medidas que venham a sanar essa 
situação para nossa futura geração o mais breve possível”, 
explica o Deputado Estadual Coronel Lee Abe. Criado em 
2019, o Programa “Corredores de Água Boa” foi pensado 
para que rios urbanos de todo o estado do Paraná voltas-
sem a ser limpos, possíveis de serem utilizados até mesmo 
para pescar e nadar e sobretudo, protegidos, minimizando 
o impacto da falta de água na vida da população. “Pode-
mos mudar essa situação”, finaliza o parlamentar.

P r i n c i p a i s  a s s u n t o s 
n a  m í d i a

Matéria 
completa

No começo do mês de 
maio visitamos nossos 
irmão da 2ª Companhia 
da Polícia Militar em 
Palmas. Momento para 
rever os amigos, levar 
nosso informativo com as 
ações do mandato e prin-
cipalmente ver de perto as 
demandas.

Aproveitando sua 
passagem por Palmas, 
o Deputado Estadual 
Coronel Lee foi  conversar 
com o empresário João 
Carlos, que teve suas 
terras invadidas pelo MST 
e por meio de uma ação 
coordenada pelo Coronel 
Lee, ainda na ativa, teve 
suas terras completa-
mente recuperadas. Essa 
conversa será pauta para 
o Programa QSO com o 
Coronel, que estará no 
ar no Canal Oficial do 
parlamentar no Youtube.

ALGUMAS VISITAS 
DO MÊS

https://deputadocoronellee.com/2020/05/26/corredores-de-aguas-boas-e-uma-alternativa-sustentavel-para-crise-hidrica/
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QSO COM O CORONEL
ACESSE OS EPISÓDIOS

PMPR NA ALEP
ACESSE OS EPISÓDIOS

https://www.youtube.com/watch?v=eCe5Wve1IkQ&list=PLScH0hWQoVWu02jzh2IDyyy47SImVQ4me
https://www.facebook.com/coronel.lee190/
https://www.instagram.com/coronel.lee190/
https://www.youtube.com/channel/UCmibGusRKywiziP7RaoyaJg?view_as=subscriber
https://www.flickr.com/photos/163387931@N04
https://twitter.com/coronellee190
https://www.youtube.com/watch?v=8MeLz5CWO78&list=PLScH0hWQoVWvg-Vvr4ZDgRB3Le4tf_xS7
http://www.avmpmpr.com.br/site/reuniao-sobre-o-sistema-de-protecao-social/
https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/romanelli-apoia-proposta-de-entrega-de-epis-para-cuidadores-de-idosos
https://catve.com/portal/noticia/2/288215/quem-serao-os-candidatos-a-prefeito-de-cascavel?
https://www.toledo.pr.gov.br/noticia/saude-recebe-mais-de-r-23-milhoes-para-atencao-primaria
http://www.anoregpr.org.br/al-pr-taxas-de-cartorios-extrajudiciais-do-parana-poderao-ser-pagas-com-cartoes-de-debito-e-credito/
http://correiodolago.com.br/noticia/missal-adquire-microonibus-escolar-com-ar-condicionado/113574/
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